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Inleiding & context 
 
Het Maritiem Cluster omvat de oostrand van Den Helder, met grootschalige infrastructuur als de 
zeehaven (civiele haven en Marinehaven), de luchthaven (Den Helder Airport en militair vliegkamp De 
Kooy), bedrijventerreinen Kooypunt en Oostoever en de N250. Het gebied speelt een belangrijke rol op 
verschillende gebieden, zoals economie en arbeidsmarkt, maritieme stadsontwikkeling, waterveiligheid, 
bereikbaarheid, natuur en cultureel erfgoed.  
 

 
Afbeelding: een groot gedeelte van het Maritiem Cluster vanuit de lucht, met op de voorgrond Kooypunt, de N250 en 
bedrijventerrein Oostoever. Op de achtergrond zijn de contouren van de civiele- en Marinehaven te zien. 

 
De komende jaren komen er grote vraagstukken op het Maritiem Cluster af. Investeringen in de 
Koninklijke Marine en ontwikkelingen rondom de opwek van duurzame energie op de Noordzee bieden 
flinke kansen voor Den Helder en vragen om ruimte en een goede inpassing in het gebied. Ambities 
rondom bereikbaarheid, maritieme stadsontwikkeling en innovatie willen we hierbij ook een goede plek 
geven en op langere termijn vraagt de zeespiegelstijging om een goede strategie rondom 
waterveiligheid. Gezamenlijk vraagt dit om een integrale visie op de verdere ontwikkeling van het 
gebied. Koninklijke Marine, Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder nemen het voortouw 
hierin, vanuit onderstaande hoofdlijnen. 



Visie 
 
De haven en luchthaven van Den Helder dragen bij aan de nationale belangen nationale 
veiligheid/defensie en energietransitie. Een belangrijke troef van de haven van is, naast de strategische 
ligging ten opzichte van Noordzee en Waddenzee, de open toegang tot de zeehaven. De haven van 
Den Helder behoudt daarom de open doorgang tussen zee en haven. De offshore helikopter luchthaven 
versterkt de positionering van de haven en het totale Maritieme Cluster stevig. We zetten in op behoud 
en het beschikbaar maken van ruimte voor toekomstige groei van activiteiten, zoals de ontwikkeling van 
de Droneport. 
 
Om ruimte te maken voor de nationale opgaven waar de haven en luchthaven van Den Helder aan 
bijdraagt (nationale veiligheid/defensie en energietransitie) ligt er een opgave om extra kaderuimte 
(zowel meters als vierkante meters) in de zeehaven te realiseren voor zowel Marine- als civiele haven. 
De gebieden Harssens, Buitenveld en Nieuwe Werk/Nieuwe Diep vormen gezamenlijk een zoekgebied 
voor nieuwe havenactiviteiten en extra kaderuimte, samenwerking op het gebied van kennis & innovatie 
en een optimale ontsluiting van Willemsoord, de TESO, de civiele haven en de Marinehaven. Buitenveld 
is onlosmakelijk onderdeel van Willemsoord. Binnen die notie is ruimte voor verschillende typen gebruik. 
De strategische ligging tussen stad, haven en Marinecampus maakt het gebied interessant voor functies 
op het snijvlak hiervan. 
 
Kennis en innovatie zijn van toenemend belang in het Maritiem Cluster, waarbij veel potentiële 
samenwerking tussen de Koninklijke Marine en bedrijfsleven in de civiele haven bestaat. Den Helder 
ontwikkelt een sterk innovatie- en kenniscluster in de maritieme-, technische- en energiesector. Hiervoor 
wordt ruimte gezocht in gebieden op het snijvlak tussen stad en haven. Een voorbeeld hiervan is het 
METIP (Maritime Emerging Technologies Innovation Park) op Willemsoord. 
 
Den Helder wil ruimte bieden aan (haven)activiteiten rondom de energietransitie. Hierbij is een 
bijzondere focus op de mogelijkheden van waterstof. We zetten hierbij als belangrijkste zoekgebied in 
op Oostoever, waar mogelijkheden liggen om gebruik te maken van de huidige aardgas-infrastructuur 
voor aanlanding en verdere distributie van waterstof vanaf de Noordzee. Bij de inpassing van 
waterstofontwikkelingen wordt rekening gehouden met toekomstige voorschriftgebieden rondom 
waterstofactiviteiten. 
 
De haven is een zeer belangrijk onderdeel van het historische verhaal van Den Helder. Die geschiedenis 
wordt zichtbaar in het waardevolle erfgoed dat zich nog in de haven bevindt. Dit erfgoed levert een 
belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de haven en de identiteit van Den Helder als 
havenstad. Dit erfgoed willen we behouden door ontwikkeling. Hierbij moet het gebruik van het erfgoed 
inpasbaar zijn tussen de bestaande en toekomstige economische functies in de haven. 
 
De verbinding met Texel via de TESO-haven is zo optimaal mogelijk, met inachtneming van de 
leefbaarheid en vitaliteit van Den Helder. Hiervoor wordt gezocht naar de optimale locatie van de haven 
en routering. Den Helder blijft voor de verschillende verkeersstromen zo goed mogelijk bereikbaar via 
de N250. Voor een zo goed mogelijke doorstroming wordt waar mogelijk ingezet op ontmenging van de 
verschillende verkeersstromen (richting Stadshart, TESO, civiele haven en Marinehaven). De 
Koninklijke Marine behoudt twee ontsluitingen van en naar het Marineterrein. 
 
Het bedrijventerrein Westoever transformeert stap voor stap naar een woon-werkomgeving. Om 
hiervoor ruimte te maken wordt ingezet op verplaatsing van zwaardere bedrijvigheid naar locaties op 
grotere afstand van woongebieden. Ook wordt ingezet op het herstellen van de verbinding tussen Fort 
Westoever en de rest van De Stelling. Hiermee ontstaat een noordelijk gedeelte met een sterke 
samenhang met de wijk Stad binnen de Linie en een zuidelijk gedeelte dat meer samenhang met de 
wijk De Schooten zal krijgen. 
 
De natuur van de Waddenzee wordt versterkt met een aantal natuurontwikkelingen rondom Oostoever, 
zoals de broedrots en het natuurlijker maken van de spuiwatergang. Dit draagt bij aan het beter 
beleefbaar maken van de Waddenzee vanuit Den Helder.  
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